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  انــــــــــيوناث

  الوفاء النادر

   ١٥-١:  ١٤صم  ١

٥-١:  ١٨  

  القس سامى حنين

  

  

ويحفر على ذاكرته  إنه ش��رف وامتياز للتاريخ أن يس��جل بين ص��فحاته،
رج<ً مثل يوناثان، رجل الوفاء والحب. و5ننا في عص�����رنا الحاض�����ر 

نا أن نجد ندرة غير عادية، لمن يتصفون بالوفاء في ھذا الزمان ،خيل إلي
التاريخ يخلو من اص������حاب ھذه الص������فة. فالوفاء في عص������رنا مغتال 
بطعنات الخيانة، ومفقود بين أقرب وأقوى الروابط اOنس��انية. والس��ؤال 

  الذي اصبح ب< إجابة أين الوفاء؟ وأين ا5وفياء؟

  

أن���ه عمل���ة ن���ادرة، نھر ب< 
ھا غيوم  نابع، ش������مس تحجب م

ل��ؤل��ؤة ي��ط��م��رھ���ا –س�������وداء 
حجب��ه الظ<م. نور ي -الحمق��اء

  قيمة ت<شيھا الخيانة.

  

لكن شكراً ^ الذي يسطر على 
ص������فح��ات الت��اريخ، نم��اذج��اً 
ناك  ناس أن ھ فاء، ليعلن لل للو
أوفياء وأن الش�����ر مھما زحف 
بجيوش���������ه لن يھزم الخير، 
ومھما اتس���عت رقعة الفس���اد والخطيئة، وس���ادت الخيانة طباع البش���ر، 
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، يتص���ف بھا الذين يض���عون هللا س���يظل الوفاء نوراً وحقاً وقيمة وس���مة
نص������ب أعينھم، ويكونون بدورھم ش������ھادة حية، بأن ھناك وفاء وھناك 

  أوفياء.

  

ويون�اث�ان أعظم نموذج�اً للوف�اء وا5وفي�اء ال�ذي يقول عن�ه القس الي�اس 
مقار "إذا وجد في الكتاب المقدس تس������عة عش������ر رج<ً يحملون اس������م 

إذا لم يكن فيھم س�����وى "يوناثان" وl يكاد الناس يھتمون بقص�����ص�����ھم، 
واحد يمكن أن يثير اھتماماً أعظم وأروع، لقص������ته التي يندر أن يكون 
لھا مثيل في الحب والشجاعة والوفاء واOيمان،.. لكن مأساة الرجل ھي 
أن��ه ك��ان ك��البرق الخ��اطف، وقع 
بين أش������د نور وأقس������ى ظلمة. إذ 

عد حاول  يه، ب ناس أن ينتبھوا إل ال
ين ا ب ھم  قل���ت عيون ت ن نور أن ا ل

والظ<م، كان ھو قد مرق كالس��ھم 
بين اlثنين، ولم ينتب��ه الن��اس إلى 
يوناثان، وھم ينقلون البص������ر بين 

  ".١داود بن يسى وشاول بن قيس

  

إن يوناثان يس�����تحق أن يكون أحد 
أبطال ھذا الكتاب "عظماء عاشوا 
في الظل" بجدارة فائقة إذ أنه كان 
عظيماً في وسط جيله وكان يحمل 

ت والخص���ال ما يجعله من الص���فا
  على عرش العظماء.

  

والعظيم ليس عظيماً بانجازاته فحس������ب ،بل في تأثيره اOيجابي الفعال 
في حي��اة اrخرين. فكثيرين ق��د انجزوا، ولكن لم يؤثروا، نجحوا ولكن 
5نفس�����ھم وليس لsخرين. أما عظمة ھذا الرجل فقد ارتبطت بتأثيره في 
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فانيه في حب اrخرين وتقديمھم حياة من حوله ،وا5كثر من ذلك  في ت
عليه. إنه أحب داود بن يس�����ى حباً عجيباً كنفس�����ه، وكان خلفه يش�����جعه 
ويحميه، ليص������ل يوماً إلى المكانة التي كان ھو نفس������ه أولى بھا وأكثر 

  المستحقين لھا، إذ أنه ابن الملك وكان أبوه يعده لھذا المنصب.

  

ربما يكلف اOنسان حياته في لكن تلك ھي العظمة وذلك ھو الوفاء الذي 
س������بيل التمس������ك به وھذا ما حدث إذ مات يوناثان بين الوفاء لص������ديقه 

  والوlء 5بيه.

  

لدوره  ولعل ھذا الرجل الذي لم ينل في ابناء جيله وعص������ره، تقديراً 
اب والوع�اظ حتى في  وعرف�ان�اً لوف�اءه، ولم ين�ل  من الكثيرين من الُكت�َّ

تراماً واھتماماً يليق به. فھا قد جاء الوقت عص������رنا الحالي، تقديراً واح
ليخرج كتاب مثل ھذا ،يدرج في صفحاته بفخر واج<ل وشرف، رج<ً 

  مثل يوناثان.

  

لذا دعونا نتعرف على يوناثان ونغوص في أغوار شخصيته، علنا نتعلم 
من��ه كيف يعيش المرء وفي��اً نبي<ً يحي��ا في ھ��ذا الع��الم المليء ب��الخي��ان�ة 

  .بشرف وأمانة

  

  : يوناثان قلباً يتدفق بالحبأو�ً 

  

كان اللقاء ا5ول بين يوناثان بن ش��اول وداود بن يس��ى، عندما جاء داود 
لش��اول بعد أن قتل جليات الفلس��طيني، حام<ً رأس��ه إلى ش��اول .في تلك 
اللحظة ش�����اھد يوناثان داود وھو يحكي لش�����اول كيف ھزم الفلس�����طيني 

مع ش�����اول، يقول الكتاب المقدس وقطع رأس�����ه .وبعد أن انتھى  حواره 
" أن نفس يون"""اث"""ان تعلق"""ت بنفس داود وأحب"""ه يون"""اث"""ان كنفس""""""""ه"

) وھذا التعبير (تعلقت نفس يوناثان بداود) يعني التوافق ١: ١٨ص������م١(
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واlنس����جام ،كما يحمل معنى الحب العميق الذي يخترق القلب. ولعل ما 
ي��ان��اً بعض ح��دث مع يون��اث��ان وداود ،يح��دث مع معظمن��ا، إذ نق��اب��ل أح

ا5ش���خاص الذين يأخذون محبتنا، وتص���بح لھم مكانة كبيرة بداخلنا، منذ 
  اللحظات ا5ولى التي نتقابل فيھا معھم.

  

وتعلق يون��اث��ان ب��داود، ج��اء 
تعبيراً طبيعي���اً عن توافق 
ش����خص����ياتھما معاً، وعندما 
نتأمل في خص�������ال يوناثان 
به في  ،س������نجد ھناك تش�������ا

  شخصياتھما.

  

إن ل��ك��ن ع��ل��ى أي ح���ال ف���
يون��اث��ان تعلق ب��داود وأحب��ه 
محب��ة كبيرة ج��داً ،ولم تكن 
محبة يوناثان محبة مش����اعر 
بل محبة  حاس������يس فقط،  وا
عملية صادقة من قلب طاھر 
وبش���������دة. وعن���دم���ا نتتبع 
اlح��داث نج��د أن م��ا ق��دم��ه 
ي��ون���اث���ان ل���داود م��ن دع��م 
 l وتش������جيع وحم��اي��ة، أمر
مثيل له ،وبدونه 5ص�������اب 
 داود ا5ذى واليأس واlحباط
والفش���������ل. ب���الطبع هللا ھو 

  المصدر، ولكن يوناثان ھو ا5داة التي استخدمھا هللا لمساندة داود.

  



�������   �  

   موقف المحبة ا-ول:
في اللحظة التي فيھا عبر يوناثان لداود عن محبته لم تكن تعبيراً لفظياً 

  بالك<م، بل كان تعبيراً عملياً واضحاً يحمل الكثير من المعاني.

  

وقطع يوناثان وداود عھداً -نه ) يقول الكتاب "٤و ٣: ١٨ص�����م١ففي (
أحبه كنفس""""""ه وخلع يوناثان الجبة التي عليه وأعطاھا لداود مع ثيابه 

  ".وسيفه وقوسه ومنطقته

  

إن أس���اس العھد 
ھو الح��ب، فق��د 
قطع العھ���د مع 
داود 5ن��ه أحب��ه 
كنفس��ه، فھذا ھو 
ا5س��������������������اس 
،وت���أكي���داً لھ���ذا 
ال��ع��ھ���د أع��ط��ى 
يون���اث���ان الجب���ة 

والس���يف والقوس والمنطقة لداود ،وكما قال أحد المفس���رين :أن  والثياب
  ھذه ا5شياء كانت بمثابة خاتم الزواج الذي يربط بين رجل امرأة.

  

ولعلنا l ننس����ى أن داود في رثاءه ليوناثان ،وص����ف محبة يوناثان بأنھا 
أعجب من محبة النس���اء، أي أن روابط الحب بينھما وص���لت إلى أعمق 

  اOنسانية. وأقوى الروابط

  

ياء كانت تعبيراً ص�������ادقاً على دعم يوناثان لداود،  كما أن ھذه ا5ش������
  وتشجيعه ومساندته وحمايته ودفعه ل�مام، بكل ما يملك وكل أيام حياته.
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لكن المعنى ا5قوى ھو أن يوناثان رأى في داود الملك القادم Oس��رائيل، 
كانته كابن الملك، ومع ذلك لم يغر منه ولم يش������عر أنه قد أتى ليحتل م

  والمتوقع له أن يأخذ العرش بعد أبيه.

  

بل أنه منذ اللحظة ا5ولى أعلن له عن تنازله بالمملكة وباعطاءه الجبة 
والثياب والس���يف والقوس والمنطقة ،ص���رح بانتقال المملكة بكل مجدھا 

  وقوتھا وج<لھا إلى يد داود.

  

من أجل ھذا العھد  ويقول القس الياس مقار "لقد عرى يوناثان نفس�������ه
ولقد جرد نفس����ه ليكس����ي ويزين  …المؤيد بالقس����م لص����ديقه المحبوب،
  ".…ويختم بھذا العھد لداود على العرش

  أية محبة ھذه وأي وفاء وإخ<ص وعطاء.

  

  موقف المحبة الثاني:

يتمثل فى مجموعة من ا5حداث التى حاول ش��اول الملك أن يؤذى داود، 
لص�������ديق الوفى، ينق��ذ داود ويحمي��ه من ويخطط لقتل��ه وك��ان يون��اث��ان ا

  .٧ – ١:  ١٩صمو  ١غضب ومؤامرات شاول.

  

ففى الوقت الذى يطلب ش����اول قتل داود وبيد يوناثان ابنه وجميع عبيده، 
"وأما يوناثـ"""ان بن شـ"""اول فسر نجد يوناثان يحذر داود من خطط أبيه 

Dن بـ"""""داود جدا فاخبر يونـ"""""اثان داود قائA شاول ابي ملتمس قتلك وا
صمو ١( "…فاحتفظ على نفسك إلى الصباح و اقم في خفية و اختبئ

٢:  ١٩.(  

  

وفى الوقت نفس������ه يتحدث يوناثان مع أبيه ش������اول فى لحظة ھادئة عن 
.. � يخطىء الملك إلى داود،عن ش���جاعته وقتله للفلس���طينى ويقول له "

 عبده داود -نه لم يخطىء إليك و-ن أعماله حسنة لك جداً. فإنه وضع
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نفس""""""ه بيده وقتل الفلس""""""طينى فص""""""نع الرب خAص""""""اً عظيماً لجميع 
اسـ"""رائيل. أنت رأيـ"""ت وفرحت . فلماذا تخطىء إلى دٍم بـ"""رىء بقتـ"""ل 

  ).٥و ٤: ١٩صم ١".(داود بA سبـب

  

بھذه الكلمة أوقف يوناثان ش������اول أبيه أمام نفس������ه، وأش������عره بالحرج 
يكون عادlً فھو والخجل وبالذنب فى نفس الوقت 5نه كملك ينبغى أن 

مس��ئول عن س��يادة العدل وعدم ظلم أحد، وl يس��مح بس��فك دم برىء ب< 
  سبب. فكيف يقتل داود البرىء؟.

  

ا5مر اrخر 
ذكَّره بأن ما 
فعل���ه داود. 
ش���ىء نفخر 
ب���ه جميع���اً، 
 5ن ال����رب
اس������تخ��دم��ه 
فى ص�������نع 
خ���<ص���������اً 
ع����ظ����ي����م����اً 

ذات lس������رائي��ل. ومن حكم��ة يون�اث�ان أن�ه يتح��دث فى ھ�ذا الموقف ب�ال��
بحرص ش���ديد لحس���اس���ية ش���اول من ناحيته، 5ن ھذا الموقف كان بداية 
نه قتل  بأ لداود  نه وبين داود، عندما ترنمت النس�������اء وھتفت  عداء بي ال
ربوات(أى عش���رات اl5ف) أما ش���اول فقتل ألوف فقد أغاظ ھذا ا5مر 

  شاول جداً ،وجعله يغير من داود ويخطط لقتله.

  

يس��تخدم الكلمات المناس��بة فينس��ب النص��رة  لذلك نجد يوناثان يحاول أن
والمج��د والخ<ص للرب دون أن يتج��اھ��ل داود ب��اعتب��اره ا5داة التى 
اس����تخدمھا هللا لص����نع ھذا الخ<ص. خاص����ة أن داود كان متطوعا، فلم 
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يطلب أحد منه ھذا الفعل. ومن الجميل أيض����اً، أن يوناثان يُّذِكر ش����اول 
ح ھو بالنص������رة، والخ<ص من بأنه فى يوم أن حدث ھذا النص������ر، فر

" أى أن ما فعله داود l أنت رأيت وفرحتتعيير الفلس���طينى، فيقول له "
فلماذا تخطيء إلى يقابل إl بالفرح والتش���جيع والمكافأة ، وليس بالقتل "

  ".دم برىء بقتل داود بA سبب

  

فكان وقع كلمات يوناثان على ش����اول ذا تأثير قوي. فس����مع له ،وتراجع 
وحلف ش""""""اول حي ھو الرب � يخطط لفعله، وش������عر بالندم " عما كان

". ھذا القرار يش��عرنا بأن ش��اول اس��ترد ص��وابه واقتنع بخطئه نحو يقتل
 داود. وكان ھذا بفضل يوناثان، اlبن الذي يحمل الوlء lبيه والصديق

  الذي يحمل الوفاء لصديقه.

  

ولكن س��رعان ما 
ت���غ���ي���ر م���وق���ف 
شاول نحو داود، 

تل��ه وب��دأ ي��دبر لق
من جديد. خاصة 
بع���د أن ح���ارب 
الفلس����طينيين في 
ال��م��رة ال��ث���ان��ي���ة 
وھ�������زم�������ھ�������م 

،وحاول ش�������اول قتل داود أكثر من مرة، وكان يوناثان دائماً بجواره، 
يحميه من ش��ر أبيه، وحرص يوناثان على ذلك، لم يكن عدم وlء 5بيه، 
بل على العكس، فلو كان شاول قتل داود، لخسر كل شيء، وفقد احترام 

ميع واحترامه لنفس��ه، ولكان قض��اء الرب عليه ش��ديداً. لذا في حماية الج
يوناثان لداود كان في نفس الوقت يحمي أبيه من ش�����ره. ھكذا تجس�����دت 
محبة يوناثان لداود وبص������ورة عملية في حماية وتش������جيع واخ<ص 

  ووlء.
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  يوناثان رجAً يحمل قلب شجاع :ثانياً 

  

ر صموئيل ا5ول. عم<ً بطولياً يسجل لنا اlصحاح الرابع عشر من سف
نادر الحدوث قام به يوناثان الش���اب الجس���ور. ففي ذات يوم قال يوناثان 

سAحه "تعال نعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر. لحامل 
وتس���لل إلى المعابر التي يقتنيھا الفلس���طينيين  ١: ١٤" صولم يخبر أباه

ن ص�����عب ووعر، لكنه تلمس ،وبين الص�����خور. ومن الواض�����ح أنه مكا
تعال نعبر إلى صف ھؤ�ء طريقه ھو وحامل س<حه فقط وقال لغ<مه "

بالكثير  الغلف لعل هللا يعمل معنا -نه ليس للرب مانع عن أن يخلص 
" ھذا القول يحمل إيماناً جريئاً وثقة بعيدة ا5مد في أن هللا ھو أو بالقليل

 lنسان إOأداة في يده ،وبالتالي عمل هللا مصدر النجاح والنصرة، وما ا
l يعتمد على الكثرة بل على القلب الجس������ور وا5داة الطيعة واOيمان 

  الصخري.

  

ويبدو أن ش������جاعة يوناثان كان لھا أثر كبير في نفس حامل س������<حه، 
اعمل كل ما بقلبك تقدم. ھأنذا معك فتش�����جع ھو أيض�����اً وقال ليوناثان "

  .  ٧" عددحسب قلبك

  

قلب يوناثان ممتلئ بالحماس����ة والجس����ارة والقوة واOيمان،  فالغ<م رأى
فامت� باليقين والثقة في س������يده يوناثان، وكان واثقاً في النص������رة. فمن 

  يحمل قلباً مثل ھذا القلب l يخيب أبداً.

  

وبدأ يوناثان مناورته الحربية ،ووض������ع ع<مة له أمام الرب و أظھر 
ل س�����<حه وقتل نحو عش�����رين ، الرب له تش�����جيعاً ،فقام يوناثان وحام

وكان وكانت بمثابة الضربة ا5ولى التي أذابت قلب الشعب الفلسطيني "
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ارتعاد في المحلة في الحقل وفي جميع الش""""""عب الص""""""ف والمخربون 
  ١٥" عددارتعدوا ھم أيضاً ورجفت ا-رض فكان ارتعاد عظيم

وعندما س��مع ش��اول ورجاله ص��وت الض��جيج. قال ش��اول للش��عب الذي 
ثان " معه عدوا وھوذا يونا نا. ف عدوا اDن وانظروا من ذھب من عند

" فص������عد ش������اول ورجاله وھزموا وحامل س""""""Aحه ليس""""""ا موجودين
  الفلسطينيين وخلص الرب إسرائيل في ذلك اليوم.

  

وكان ھذا النصر بسبب شجاعة وبسالة يوناثان. أمام ھذا الموقف، ندرك 
أن يوناثان كان رج<ً شجاعاً 

، فق���د حم���ل بمعنى الكلم���ة
حي���ات���ه على كف���ه وذھ���ب 
lع���دائ���ه في عقر دارھم، 
وقت��ل ھو وح��ام��ل س������<ح��ه 
عش���رون رج<ً فلس���طينياً. يا 
جاعة وبس�������الة  ھا من ش������ ل
ومھ��ارة حرب، وقل��ب مليء 

  بالجسارة.

  

بداود  ألعل ھذا الرجل تعلق 
وأحبه كنفس������ه 5نه وجد في 
داود نفس�����ه ووجد فيه كل ما 

ناثان كانا قلبان جس����وران ممتلئان يتص����ف ھو به. نعم إن قلب داود ويو
بالجراءة والش����جاعة والقوة. كم يكون اOنس����ان عظيماً عندما يحمل قلباً 

  محباً إلى حد التضحية وشجاعة باسلة إلى حد الموت.
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  يوناثان روح ممتلئة وداعة وشجاعة :ثالثاً 

  

 ،رج<ً ض��عيفاً أو l يص��لح للمملكةمما ذكر يتبين لنا أن يوناثان لم يكن 
بل كان رج<ً قوياً ش������جاعاً، رجل حرب يحمل كل س������مات الرجولة 
وص������<حيات المقاتل الجبار. كما كان يعرف أس������اس������يات الحرب .أي 

  اجماlً كان يوناثان ھو انسب من يتولى الملك بعد أبيه شاول.

  

لھ���ذا اب���داً  تطلع  ي لم  كن���ه  ل
،وا5كثر من ذل��ك، أن��ه ك��ان 

التي  خاض������عاً لمقاص������د هللا
بلھ��ا دون ت��ذمر أو أدركھ��ا وق

اعتراض، ولع��ل رج<ً غيره 
ك��ان امت� غيرة وحق��داً على 
داود. ويقول فلماذا يختاره هللا 
ب���دlً مني ليكون ملك���اً على 
إس������رائي��ل؟ في حين أني أن��ا 
ا5ول ولس��������ت أق��ل من��ه في 
شيء. ولصار النزاع با5ولى 
بين���ه وبين داود وليس بين 
له  قد عبر  ش�������اول وداود. ول

ا5مر بغض��ب ش��اول عن ھذا 
ش�����ديد عندما وجد أن يوناثان 

ساعده على الھرب " فحمى غضب شاول على يحمى داود من شاول وي
يوناثان وقال له يا ابن المتعوجة المتمردة، أما علمت أنك قد اخترت 
ابن يس""""""ى لخزيك وخزى عورة أمك. -نه مادام ابن يس""""""ى حياً على 
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ت به إلًى -نه ابن ا-رض � تثبت أنت و� مملكتك. واDن أرس"""""""ل وا
  ).٣١و ٣٠:  ٢٠صم  ١الموت ھو" (

  

لقد كان ش����اول مندھش����اً من أن يوناثان l يغير على ملكه من داود ،بل 
على العكس يحبه ويحميه. أليس���ت ھذه ھى العظمة الحقيقية، عندما يقدم 

  إنساناً، إنساناً آخر على نفسه ويدفعه ليحتل مكانه بكل رضى وسرور 

  

ان بروح الوداعة والحب يھدئ من روعة داود ويش��جعه، وكم كان يوناث
وفى نفس الوقت يھدئ من ش������ر أبيه، وبوداعة ولطف يمتص غض������به 
ليحمى داود من ش������روره. عجيب أنت يا يوناثان فى محبتك ووداعتك 
وتواض������عك . كيف لم تتس������رب الغيرة إلى قلبك؟ كيف تحب منافس������ك 

  نعم أنت عظيم.وتساعده على أن يحتل مكانتك وتقوده إليھا؟ 

  

فكم تتط��احن ا5فراد 
وال������ج������م������اع������ات 
والش������عوب من أجل 
الوصول إلى المركز 
والس������لطة؟ وكم من 
جرائم ارتكب���ت بين 
أقرب الناس من أجل 
أن يص���������ل أح���دھم 
للحكم؟. فقد قتل ا5خ 
بي���ه  بن أ lخوه و ا أ
والمرأة زوجھا .والتاريخ ملئ با5حداث وا5ش��خاص الذين تطاحنوا فى 

لسلطة،وباعوا كل المبادئ وتنصلوا من كل القيم وتخلوا سبيل الوصول ل
  عن الوفاء وتنكروا ل�خ<ق.

  لماذا لم يعرفوك ولم يتعلموا منك ؟ أين أنت منھم؟
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أنك تس��تحق أن توض��ع قص��ة حياتك فى كل ب<ط ملكى، وأمام كل حاكم 
وسلطان ،ملك ورئيس وتدرس لرجال السياسة والحكام، ويعرفك جميع 

منص���ب، ليتعلموا منك إن اOنس���ان l يكون عظيماً بمركز  الذين ھم فى
بشجاعته  -بحبه ووفاءه –أو سلطة، بتاج أو أكليل بل بشخصه وخصاله 

  بما قد حقق من خير وسعادة للناس والمجتمع. –وتواضعه 

  

  

  رابعاً: يوناثان رمز الوفاء

  

ر س������يظل يوناثان عبر التاريخ اOنس������انى كله رمزاً للوفاء. وع<مة فخ
نتطلع إليه فنمتلئ بالتقدير واlحترام له.لقد كان وفاءه عظيم، فكم عاھد 

  داود ووفى بوعوده له ،وكم عاھده عھوداً عظيمة الشأن ووفى بھا.

  

فمنذ اللحظة ا5ولى التى التقيا معاً، خلع ثيابه وأعطاه س������يفه ليعاھده 
قق ھذا ويعده بأن المملكة س��تص��ير له وأنه س��يكون دائماً وراءه حتى يح

  .ا5مر

  

قال أحد المفس������رين : ربما تس������أل داود يا ترى ھل كان من الممكن أن 
أص�������ل للعرش دون يون��اث�ان؟ فكم من المرات التى فيھ��ا تعرض داود 
للموت، وكان الرب يس������تخدم يوناثان فى انقاذه. وكم من المرات التى 
اص���يب باlحباط، ولكن كان يوناثان ھو المش���جع والص���ديق الذى يرفع 

ند فى ا5زمة، بل يقدم له الوعود والعھود. فعندما ش������كى داود و يس������
ماذا فعلت وما ھو إثمى وما ھى ليوناثان ما يفعله ش�����اول أبيه به قائ<ً "

" وواض����ح من الك<م أن داود كان خطيتى أمام أبيك حتى يطلب نفس""""ى
محبطاً وش������اعراً باليأس والظلم. فى نفس الوقت جاءته كلمات يوناثان 

ص���م  ١" ( …فقال له حاش"""ا. � تموت بالوعود والتش���جيع " ممزوجة 
) ويش������ھد داود ش������ھادة حرة قوية على ع<قة يوناثان به، وعن ٢: ٢٠
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قد كان وفاء  تأكد منه، ف وفاءه، الذى لم يكن داود بحاجة إلى برھان لي
يوناثان لداود أوضح من نور الشمس ،ولذا نجد داود يشھد ليوناثان قائ<ً 

) ٣: ٢٠ص�����م  ١" (…لم أنى قد وجدت نعمة فى عينيك إن أباك قد ع"
  انھا شھادة عظيمة لرجل عظيم.

  

  ١٨ – ١٥:  ٢٣صم  ١ المشھد ا-خير للقاء الوفاء وا-وفياء:

بعد س�لس�لة اlض�طھادات التى ش�نھا ش�اول على داود محاوlً اlيقاع به 
وقتله ،ورغم أن داود عفى أكثر من مرة عن ش������اول بعدما س������قط بين 

، وكان بامكانه قتله، لكنه رفض أن يمس مس��يح الرب بس��وء، وبھذا يديه
التص���رف ش���عر ش���اول بالخجل واعتذر لداود، إl أنه كان يعود ويش���ن 

الحرب علي��ه . حتى أن داود 
عب من كثرة الھجمات التى  ت

  دبرھا شاول له.

  

عر يوناثان بآlم داود وھنا ش����
ومشاعره المجروحة، وأدرك 
 أن���ه بح���اج���ة إلى الص��������ديق

الوفى، وسط ھذا الجو الملىء 
ب��المؤامرات والخي��ان��ة. فب��دأ 
يرب��ت على كتف��ه، ويلمس��������ه 

لمس��ة حب ص��ادقة من قلب طاھر وض��مير ب< رياء، لم تلطخه الخيانة، 
قلب ينبض بالمحبة الص������ادقة، قلب يحمل الوفاء ،يش������د من أزر داود 

ب ويرفع من روحه ونفس�����ه. وبالفعل ذھب يوناثان إلى داود ،يقول الكتا
وش"""دد يده باk. وقال � تخف -ن يد ش"""اول � تجدك وأنت تملك على "

اس""رائيل وأنا أكون لك ثانياً وش""اول أبى أيض""اً يعلم ذلك. فقطعا كAھما 
" عھداً أمام الرب وأقام داود فى الغاب وأما يوناثان فمض""""""ى إلى بيته

  )١٨ – ١٦:  ٢٣صم  ١(
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أ كلمات ھذا العھد الوفى؟ ألم تھتز مشاعرك عزيزى القارىء ،وأنت تقر
أl تش�����عر بأنك تش�����اھد وأنت تقرأ مش�����ھداً من أرفع وأس�����مى المواقف 
اlنس�������انية جمعاء؟ فأى حب أعظم من ھذا ؟ غير حب ذاك الذى مات 
سوع ،وأى وفاء أصدق من ھذا الوفاء ؟ وأى ك<م  5جل الجميع الرب ي

اليأس؟  يمكن أن يرفع اlنس���ان فى أش���د درجات المحنة وأقوى مش���اعر
إن كل كلمة من ھذا الك<م تحمل معانى  قوية س�������امية، وتحمل ايماناً 

  راسخاً ومعرفة وإدراكاً عالياً جداً.

  

  وتعالوا بنا نتأمل فى كل جملة من ھذه الجمل التشجيعية

  

  د يده باk: شدّ 

نا  بانواعھا، واللحظة التى تعص������ف ب نا اlrم  فى اللحظة التى تحيط ب
ا5عاص�����ير وتض�����يق 
علين���ا ا5زم���ات، ھى 
ن��ف��س ال��ل��ح��ظ���ة ال��ت��ى 
ياً  نحت�اج لص�������ديق وف
ي��أخ��ذ ب��أي��دين��ا ويثب��ت 
أيماننا الذى يھتز أحياناً 
فى ا5زمات، ونصرخ 
أين أنت يارب؟ نحتاج 
شدد أيادينا با^، ويرفع أنظارنا اليه ويذكرنا بوعوده  حقيقة إلى صديق ي

  لنا.

  

كأنه يقول له تذكر أن هللا ھذا  ما فعله يوناثان مع داود. ش����دد يده با^، و
معك، وl تجعل الغيوم تنسيك أن ھناك شمساً قوية خلفھا. تشدد وتشجع 

  وانظر إلى هللا فتنسى كل مخاوفك.
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  � تخف -ن يد شاول أبى � تجدك:

أنه يقول له انى مؤمن بك وأنت برىء وهللا معك، وأبى لن يس��تطيع أن  
  ينال منك، وھذه الجملة تتضمن معنيان: 

  

أن هللا قادر أن يحميك، فھو أقوى من ش������اول، وطالما  ول:*المعنى ا-
الرب معك فلن ينال شاول منك، وكم من المرات التى 
حاول فيھا وفش����ل؟ وكان الس����بب أن الرب كان ينقذك 

  وسيظل. 

  

أن يوناثان نفس���ه س���يظل يس���اعده، ولن يبخل عليه بأى  *المعنى الثانى:
سالمة. وھذه شىء يمكن أن يفعله من أجل أبق اء حياته 

الكلمات تحمل نوع 
من التح���دى، وھو 

ش""""""اول ويد يقول "
"، فأنا أبى � تجدك

س���أفعل ما بوس���عى 
5حمي���ك. وبھ���ذان 
بع���ث  ي ني���ان  ع م ل ا
التشجيع والطمأنينة 
إلى نفس داود، فا^ 
لك  العلى يض������من 
النجاة، وص�������ديقك 
الوفى يترك نفس�����ه 
ب��ك���ام���ل ح��ري��ت���ه 

ته، جا مات  وطاعته ^ ليس������تخدمه فى ن ھا حقاً كل إن
  مشجعة ومطمئنة لكل نفس خائنة مضطربة.
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  سرائيل:إوأنت تملك على 

ربما بروح النبوة، وربما بإيمان اlتقياء، أو برؤية مفتوح العينين، أو  
باOيمان بداود نفس��ه، وربما بيقين كامل فى خطة هللا ومقاص��ده، لكن فى 

أو ش�������ك، بل تحمل جميع اlحوال كانت الكلمات l تحمل أى احتمال 
". كم كان داود محتاج وأنت تملك على إس""""رائيلحقيقية إيمانية مؤكدة "

لمثل ھذه الكلمات، وھذا التأكيد. وأروع ما فى اlمر أن من يقدم له ھذا 
الوعد وھذا التأكيد، ھو أكثر الناس أحقية بھذا المنص������ب، وأكثر الناس 

والروح الوديعة والقلب حباً لداود. لكن صاحب النفس العفيفة الناضجة، 
الطيب والمش����اعر النبيلة، l ينظر للمناص����ب ويعطيھا قيمة أمام الحب 
ماذا  ثان فى الحكم؟ ول ماذا لم يطمع يونا نا l أعلم ل والوفاء أمام القيم، أ
كان يدفع داود للملك ليملك مكانه؟ لكن ما أعلمه ھو أن ھذا الرجل منذ 

وباختيار الرب له، ولم يرفض أن  اللحظة اlولى وقد كان مؤمناً بداود
يكون الرجل الثانى الذى يعيش فى ظل داود، بل بذل كل جھد وأعطى 
كل ما يملك، لكى يساعد داود على الوصول لھذه المكانة، أنه من أعظم 

  من عاشوا فى الظل ورفعوا آخرين للنور.

  

  وأنا أكون لك ثانياً وشاول أبى أيضاً يعلم ذلك:

يوناثان، لكنه وعد الوفاء إلى النھاية "وأنا أكون لك  أنه آخر وعد يقدمه
ثانياً" أى وأنا لن اتخلى عنك أبداً ولن أنس�����حب أو اتوانى فى أن أض����ع 
نفس���ى بالكامل فى س���بيل أن تص���ل إلى ما تص���بو إليه وما تس���تحقه. أنا 
خلفك، وقد قبلت ذلك منذ اللحظة اlولى، ولن اتراجع. سأعيش فى ظلك 

إن كان ھذا حدث فى الماض������ى دون أن يعرفه أبى، إl أدفعك ل�مام، و
أنه اrن يعرف جيداً اننى معك، ولن أتركك فإن عھدى لك عھداً أبدياً 

فقطعا كAھما عھد أمام الرب. وأقام داود فى الغاب وأما عھد الوفاء "
  .١٨" عدد يوناثان فمضى إلى بيته
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ك اش����ھد الرب وكأن كل منھما يقول لsخر ربما أض����عف أو أخور، لذل
على عھ��دى مع��ك. ف��الرب وح��ده يحفظ عھ��دن��ا مع��اً إلى ا5ب��د، فوح��ده 
ساعدنا على الوفاء، ما دمنا نرغب فى  شاھد، ووحده الذى ي ضامن وال ال

  ذلك.

  

ومض������ى ك���ل إلى 
 lطريقه وحياته، و
أظن أنھم���ا ألتقي���ا 
فيما بعد، فا5حداث 
l ت���ذكر أن ھن���اك 
لقاء آخر تم بينھما، 
 فق��د ك��ان ھ��ذا، ھو
اللق���اء ا5خير، ولم 
ياء، للحب الص�������ادق،  قاء اlخير للوفاء واlوف نه الل يكن يعلم ك<ھما أ
والص�����داقة النبيلة، والع<قة اlنس�����انية الس�����امية التى بدأت ولن تنتھى، 
فبموجب العھد الذى قطعاه معاً، كان lبد للوفاء أن يس������تمر فى اجيالھم 

إنس�����اناً عاش ھذا النوع من ونس�����لھم، وl يمكن أن ينس�����ى التاريخ أبداً 
الوفاء النادر، بل انه محفور فى ذاكرته يرويه على مر العص�����ور لجيل 
بعد جيل، كى ما يتعلم الناس أن الوفاء قيمة عظمى، تنس�����ب لص�����احبھا 
الفخر والش�����رف والعظمة، وأنھا الطريق 5فض�����ل حياة وأعظم، وأنبل 

  خلق، وأنقى سلوك.

  

قه يوناثان، ولم ينس���ى مواقفه العظيمة أن داود لم ينس���ى أبداً وفاء ص���دي
معه، ولم ينكر أنه كان عظيماً فى محبته وفى تش������جيعه وفى تعض������يده 
قوlً وفع<ً، ولم ينس������ى أبداً أنه كان أعظم ا5وفياء بل أنه رمز الوفاء. 
ولذا l اس����تطيع أن أختم ھذا الك<م عن يوناثان، إl بكلمات الرثاء التى 

  ناثان وأبيه شاول الملك، بعد أن علم بوفاتھم. رثا بھا داود صديقه يو
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وكان قص������د داود من ھذا الرثاء أن يتعلم جميع الش������عب ھذا النوع من 
ص���م  ٢" (…أن يتعلم بنو يھوذا نش"""يد القوس …"الوفاء النادر فقال 

١٨:  ١.(  

  

وأدعوك عزيز الق���ارئ أن تقرأ ھ���ذا 
الرثاء الذى أس������ميه (أنش������ودة الوفاء) 

أن تت��ذكر ھ��ذا الرج��ل بت��أنى وت��أم��ل، و
كان  نه  لذى عاش فى الظل لك العظيم ا

  أعظم رمز للوفاء. إذ يقول عنه داود:

   

"الظبي ي"""ا اس"""""""رائي"""ل مقتول على 
ش""""""وامخ""ك كيف س""""""قط الجب""ابرة. � 
تخبروا في جت � تبش""روا في اس""واق 
اش""قلون لئA تفرح بنات الفلس""طينيين لئA تش""مت بنات الغلف. يا جبال 

و� مطر عليكن و� حقول تقدمات -نه ھناك طرح  جلبوع � يكن طل
مجن الجبابرة مجن ش"""اول بA مس"""ح بالدھن. من دم القتلى من ش"""حم 
الجبابرة لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء وس""""""يف ش""""""اول لم يرجع 
خائبا. ش"""""اول ويوناثان المحبوبان والحلوان في حياتھما لم يفترقا في 

س"""ود. يا بنات إس"""رائيل ابكين موتھما أخف من النس"""ور وأش"""د من ا-
ش"""اول الذي البس"""كن قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذھب على مAبس"""كن. 
كيف س""قط الجبابرة في وس""ط الحرب يوناثان على ش""وامخك مقتول.قد 
تض""ايقت عليك يا اخي يوناثان كنت حلوا لي جدا محبتك لي اعجب من 

  محبة النساء. كيف سقط الجبابرة وبادت آ�ت الحرب."

  

ذا ھو يوناثان الرجل العظيم الذى عاش فى الظل. علنا تعرفنا عليه، ھ
وتعلمنا منه، وليتنا نحكى قص������ته lوlدنا ليتعلموا منه أنبل ص������فة فى 
اOنس����ان، ص����فة الوفاء. وعلنا اس����تطعنا أن نوفيه حقه فش����كراً وتقديراً 

 واحتراماً له.


